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Het UltraCare 
assortiment

Nieuw aangelegde gietvloeren of tegelwanden, die voor oplevering 
schoongemaakt moeten worden, rolcoatings die een extra 
beschermingslaag nodig hebben, keramische oppervlakken die 
regulier onderhoud nodig hebben, verouderde en sterk vervuilde 
vloeren, die diep gereinigd moeten worden; we komen het elke 
dag tegen in de bouw. Het UltraCare assortiment van Mapei biedt 
een oplossing voor al deze situaties. UltraCare is een aanvullend 
assortiment op de reguliere productlijnen van Mapei, en biedt een 
compleet aanbod van veelzijdige, betrouwbare en innovatieve 
producten voor de reiniging van nieuwe oppervlakken van keramiek, 
natuursteen, glasmozaïek, cementeuze gietvloeren, kunststof 
gietvloeren, rolcoatings en meer. 
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ONTVETTERSONTVETTERS

UltraCare Multicleaner 

UltraCare Multicleaner Spray 

Geconcentreerde alkalische/basische reiniger voor de dagelijkse reiniging 
van behandelde en onbehandelde oppervlakken. 

Eigenschappen:
• Geconcentreerd (te verdunnen)
• Te gebruiken voor regulier onderhoud en direct na applicatie
• Laat geen residu achter
• pH waarde concentraat: 8

Toepassingen:
• Reinigen van porselein en keramische tegels
• Reinigen van betonvloeren (ook gecoat of gietvloer)
• Reinigen van parketvloeren met olie of lak
• Reinigen van terrazzo en teracotta
• Reinigen van marmer, graniet en natuursteen (ook gepolijst)
• Reinigen van LVT, linoleum, rubber en PVC vloerafwerkingen

Kant-en-klare alkalische/basische reinigingspray voor dagelijkse reiniging 
van behandelde en onbehandelde oppervlakken. 

Eigenschappen:
• Kant-en-klare spray in spuitflacon 
• Te gebruiken voor regulier onderhoud
• Laat geen residu achter
• pH waarde concentraat: 10 

Toepassingen:
• Reinigen van porselein en keramische tegels
• Reinigen van betonvloeren (ook gecoat of gietvloer)
• Reinigen van kunststoffen
• Reinigen van metale oppervlakken
• Reinigen van marmer, graniet en natuursteen (ook gepolijst)
• Reinigen van glas, spiegels en glasmozaïek
• Reinigen van LVT, linoleum, rubber en PVC vloerafwerkingen

RENDEMENT

tot 1500 m2 
(1:200 verdund)

VERPAKKING

1l & 5l

RENDEMENT

afhankelijk van 
verontreiniging en type 
oppervlak

VERPAKKING

750 ml

UltraCare HD Cleaner 

Geconcentreerde hoogpresterende alkalische/basische reiniger voor 
professioneel gebruik op specifieke organische vervuilingen.

Eigenschappen:
• Geconcentreerd (te verdunnen)
• Te gebruiken als dieptereiniger
• Laat geen residu achter
• pH waarde concentraat: 11 

Toepassingen:
• Reinigen van porselein, keramische tegels en glas
• Reinigen van ongepolijste natuursteen, beton, terracotta en terrazzo
• Reinigen van  tegel over tegel verlijming (bij cementgebonden lijmen)
• Verwijderen van was/wax op waterbasis en/of metallic was/wax
• Niet toepasbaar op houten of gepolijste betonvloeren
• Bij toepassing op PVC, rubber en linoleum eerst een test uitvoeren

RENDEMENT

meer dan 200 
m2, afhankelijk 
van verdunning, 
verontreiniging en type 
oppervlak

VERPAKKING

1l & 5l
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UltraCare Keranet 

Geconcentreerde zure reiniger voor het verwijderen van cementsluier op 
zuurbestendige ondergronden.

Eigenschappen:
• Geconcentreerd (te verdunnen)
• Te gebruiken als onderhoudsproduct
• Altijd ruim naspoelen met schoon water
• pH waarde concentraat: 1.1 

Toepassingen:
• Verwijderen van cementsluier
• Verwijderen van residu van volledig uitgeharde cementvoegen
• Verwijderen van kalkaanslag, efflorescentie (ook op gevels)
• Verwijderen van roestvlekken
• Niet toepassen op gepolijst marmer, kalkhoudende steensoorten en  
 kalksteen
• Niet toepassen op terrazzo (tegels)
• Niet toepassen op niet zuurbestendig glazuur

RENDEMENT

afhankelijk van 
verdunning, 
verontreiniging en type 
oppervlak (verdunning 
met water circa 1:5 - 
1:10)

VERPAKKING

1l & 5l

UltraCare Keranet Easy Spray 

Kant-en-klare zure reinigingsspray voor het verwijderen van cementsluier op 
zuurbestendige ondergronden.

Eigenschappen:
• Kant-en-klare spray in spuitflacon
• Te gebruiken als onderhoudsproduct
• Altijd ruim naspoelen met schoon water en niet te lang laten inwerken
• pH waarde concentraat: 1.4 

Toepassingen:
• Verwijderen van cementsluier
• Verwijderen van residu bij zojuist aangebrachte cementvoegen
• Verwijderen van kalkaanslag, efflorescentie (ook op gevels)
• Voor het reinigen van de achterzijde van porseleinen tegels
• Niet toepassen op gepolijst marmer, kalkhoudende steensoorten en  
 kalksteen
• Niet toepassen op enamel baden of niet zuurbestendig glazuur

RENDEMENT

afhankelijk van 
hoeveelheid resten, 
verontreiniging en type 
oppervlak

VERPAKKING

750 ml

UltraCare Acid Cleaner 

Geconcentreerd zure reiniger voor het verwijderen van hardnekkig 
cementgebonden voegresidu/-sluier op zuurbestendige ondergronden.

Eigenschappen:
• Geconcentreerd (te verdunnen)
• Te gebruiken voor het verwijderen van hardnekkige vlekken
• Altijd ruim naspoelen met schoon water
• pH waarde concentraat: 1 

Toepassingen:
• Verwijderen van hardnekkig cementgebonden residu
• Verwijderen van zout- en kalksporen, roestvlekken en efflorescentie
• Verwijderen van organische vervuilingen
• Verwijderen van zout-efflorescentie van terracotta, kleislib van   
 porselein en keramiek
• Verwijderen van vervuilingen op geanodiseerd aluminium, roestvrij   
 staal en chroom
• Niet toepassen op gepolijst marmer, kalksteen of terrazzo (tegels)

RENDEMENT

afhankelijk van 
verdunning, 
verontreiniging en type 
oppervlak (verdunning 
met water circa 1:5 - 
1:10)

VERPAKKING

1l & 5l

ZURE REINIGERSZURE REINIGERS
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UltraCare Kerapoxy Cleaner 

Kant-en-klare reiniger voor het verwijderen van epoxyresidu op 
zuurbestendige ondergronden.

Eigenschappen:
• Kant-en-klare spray in jerrycan of spuitflacon
• Te gebruiken als reiniger direct na applicatie
• Altijd ruim naspoelen met schoon water
• pH waarde concentraat: 11 

Toepassingen:
• Verwijderen van residu bij zojuist aangebrachte epoxyvoegen
• Verwijderen van epoxyresidu op porselein, geglazuurd keramiek,   
 glasmozaïek en niet zuigende ondergronden
• Niet toepassen op gepolijst marmer of - steen
• Niet toepassen op hout
• Niet toepassen op methacrylaat

RENDEMENT

afhankelijk van 
verdunning, 
verontreiniging en type 
oppervlak (verdunning 
met water circa 1:5 - 
1:10)

VERPAKKING

750 ml & 5l

EPOXY REINIGER
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Porselein (alle afwerkingen)

Keramiek

Craquelé

Glasmozaïek, geglazuurde tegel

Tegel

Geglazuurde tegel

Cementvoegmortel

Epoxyvoegmortel

Gezoet/getrommeld marmer, travertijn en kalksteen

Gepolijst marmer, travertijn en kalksteen

Terracotta

Zandsteen

Leisteen

Composiet (harsbasis) †

Composiet (cementbasis)

Gepolijst terrazzo

Ongepolijst terrazzo

Gepolijst graniet

Ongepolijst graniet

Boenmiddelen

Gepolijst beton

Kunststoffen

Metale oppervlakken

LVT, PVC, linoleum, rubber en PVC vloerafwerkingen

Selectietabel

Vanwege de grote verscheidenheid aan verkrijgbare materialen is het 
raadzaam om in geval van twijfel producten eerst op een onopvallend deel 
te testen. Dit advies is gebaseerd op onze beste kennis. Volg echter altijd de 
aanbevelingen van de tegelproducent op. Neem bij twijfel contact op met 
de afdeling techniek van Mapei of voer vooraf een test uit.

Neem contact op met de afdeling techniek van Mapei voor ondergronden die niet in de 
keuzetabel worden vermeld.
*) UltraCare Keranet, UltraCare Acid Cleaner, Ultracare HD Cleaner en UltraCare Multi-
cleaner zijn geconcentreerde producten die voor gebruik verdund moeten worden. Raad-
pleeg de betreffende technische informatiebladen of neem contact op met onze afdeling 
techniek van Mapei voor meer informatie over verdunning en gebruik.

† Uitsluitend voor binnengebruik - vanwege de thermische uitzettingscoëfficiënt.

Raadpleeg  de afdeling Techniek van Mapei voor advies.

Geschikt.
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Mapei Nederland
Apeldoorn is waar het allemaal gebeurt. 
Vanaf deze centrale plek in Nederland 
bedienen wij de Nederlandse markt met 
duurzame oplossingen voor woning- 
en utiliteitsbouw, renovatie van cultureel 
erfgoed, hospitality- en retailsector, 
industrie, infrastructuur, sport, openbare 
ruimte en de scheepsbouw. Oplossingen die 
men terugvindt in gevels, balkons, galerijen, 
vloeren, wanden, badkamers, (groot)
keukens en andere toepassingen. Complete 
systemen waarin beproefde producten 
optimaal op elkaar zijn afgestemd, waardoor 
kwaliteit kan worden gewaarborgd en 
faalkosten verminderd. Totaaloplossingen 
voor de bouw noemen we dat.

TOTAALOPLOSSINGEN  
VOOR DE BOUW

Verbinden, versterken en 
beschermen
Tegellijmen, kitten, voegen, producten 
voor betonreparatie en -bescherming, 
waterdichting, vloeren en wanden; wij bieden 
oplossingen die verbinden, versterken én 
beschermen. Maar we doen meer. Naast 
de technische support die wij geven 
voor, tijdens en na een project, delen wij 
ook onze kennis met de voorschrijvende 
markt en uitvoerende partijen in de vorm 
van productpresentaties en trainingen. 
Zo verbinden, versterken en beschermen 
we niet alleen met onze systemen, maar 
ook in de relatie met onze partners.

Een wereldwijd 
netwerk

Mapei Nederland is onderdeel van het 
internationale familiebedrijf Mapei S.p.A. dat met 
dochterondernemingen verspreid over Europa, 
Afrika, Amerika, Azië en Australië een begrip is 
binnen bouwwereld. Met een wereldwijd netwerk 
van specialisten, een uitgebreid logistiek netwerk 
en een internationaal georiënteerde R&D ontwikkelt 
en vermarkt de Mapei Group al meer dan 80 jaar 
producten en systemen die over de hele wereld 
succesvol worden toegepast.   

Mapei als projectpartner 
Mapei heeft duurzaamheid hoog op de agenda 
staan. Zo zijn er voor een groot aantal producten 
EPD`s (Environmental Product Declarations) 
opgesteld, bieden we ondersteuning in de 
ontwerpfase met BIM, BREEAM en LEED, maar 
hebben we ook onze eigen bestekservice. Hierdoor 
is Mapei in staat op te treden als volwaardig 
gesprekspartner voor projectontwikkelaars 
en andere voorschrijvende instanties. Eén 
projectpartner van fundering tot dak. 

Wereldleider in het produceren van lijmen, kitten en chemische producten voor de 
bouw, dat is Mapei. Met meer dan 5.000 producten in het portfolio is er van fundering 
tot dak altijd wel een oplossing voorhanden. 
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Totaaloplossingen voor de bouw

Mapei Nederland B.V. 
Oude Apeldoornseweg 37 K
7333 NR Apeldoorn
T +31 (0)85 00 69 200
verkoop@mapei.nl
mapei.nl

WONING- EN
UTILITEITSBOUW

INFRASTRUCTUUR

CULTUREEL ERFGOED

SPORT

HOTELS EN RETAIL

OPENBARE RUIMTE

INDUSTRIE

SCHEEPSBOUW


